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Datum 
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ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-02-01 
Datum för anslags 
uppsättande 

2022-02-15 Datum för  
anslags nedtagande  

2022-03-08 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

Underskrift  ................................................................  
Niclas Persson  

 

Plats och tid Digitalt, via Teams kl 09.00 – 11.00 

Beslutande Annika Duàn (S) ordförande 
Jonny Clefberg (S) vice ordförande 
Ola Saaw (M) ledamot 
Andreas Trygg (V) ledamot 
Maria Liljedahl (SD) ledamot 

Övriga deltagande Sara Schelin kommunchef 
Annelie Pettersson ekonomichef, §32 
Karin Sandborgh Taylor kanslichef 
Christer Nordling teknisk chef 
Mikael Norman mark- och exploateringschef, §26-29 
Christina Schyberg ekolog, §29 
Johanna Burén utvecklingsstrateg, §35-38 
Anders Melkersson upphandlingschef, §39 
Boki Vojvodic  konsult, §39 
Kristian Henninge  konsult, §39 
Niclas Persson sekreterare 

  
Jonny Clefberg 
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Niclas Persson 

 
 

Ordförande 
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Justerande 
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Jonny Clefberg 
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Ks au § 26 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslutsunderlag 
Ärendelista, 2022-01-26 
 
Beslut 
 

att punkt 8. Digitalt personalarkiv ändras till Elektronisk förvaring och arkivering. 
 
att ärendelistan fastställs 
 
 
 
Ks au § 27  KS 2022/89  
 
Tomtpriser utanför Köpings tätort 
Utanför Köpings tätort har Köpings kommun tomter till salu i Kolsva- Bergtorpet och 
Munktorp-Sorby. Utöver det har två småhustomter styckats av inom en äldre detaljplan i 
Odensvi-Kindbro. Samhälls-byggnadsförvaltningen ser ett behov av att fastställa enhetliga 
tomtpriser för småhustomter belägna utanför Köpings tätort. Under 2020 beslutades om 
tomtpriser i Sorby, Munktorp á 165 000 kronor exklusive anläggningskostnad för vatten- 
och avlopp. Samhällsbyggnads-förvaltningen föreslår nu Kommunstyrelsen att besluta om 
ett enhetligt tomtpris á 165 000 kronor exklusive anläggningskostnad för vatten- och 
avlopp för småhustomter belägna utanför Köpings tätort. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-17 
 
Beslut 
 

att godkänna föreslaget tomtpris för småhustomter belägna utanför Köpings tätort. 
 
 
 
Ks au § 28 KS 2022/79 
 
Markanvisningsavtal avseende Truppen 1 och Generalen 1 i Västra Sömsta 
Detaljplanen för Västra Sömsta har antagits och vunnit laga kraft i slutet april 2020. 
Utbyggnation av infrastrukturen inom detaljplaneområdet pågår och beräknas vara klart i 
april 2022. I november 2021 släpptes småhustomterna i området till kommunens tomtkö 
och efterfrågan har varit större än tillgången på dessa. Att nu få möjlighet att komplettera 
området med radhus och parhus i bostadsrättsform ser samhällsbyggnadsförvaltningen 
positivt på och föreslår därför att markanvisningsavtal tecknas med BoKlok mark och 
exploatering AB. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse , 2022-01-20 
Förslag till markanvisningsavtal 
 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

att godkänna markanvisningsavtal med BoKlok mark och exploatering AB 
avseende fastigheterna Truppen 1 samt Generalen 1 
 
samt att Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att skriva under 
markanvisningsavtalet 
 
 
 
Ks au § 29 KS 2022/90 
 
Kommunens återrapportering av 2021 års genomförande av 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2015 – 2021 
År 2000 antog medlemsländerna i EU ett ramdirektiv för vatten. Direktivet innebär en 
helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas sjöar, 
vattendrag, kustvatten och grundvatten. 
 
För varje cykel i vattenförvaltningen ska ett nytt åtgärdsprogram antas där kommuner och 
olika statliga verk åläggs att inom sina ansvarsområden genomföra olika typer av åtgärder 
för att förbättra vattenkvaliteten. Det nu gällande åtgärdsprogrammet är för åren 2015 - 
2021. Åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplaner är i vår landsdel 
beslutade av vattendelegationen i Norra Östersjöns distrikt. Vattendelegationerna är 
utsedda av regeringen och beslutar därmed på dess uppdrag. 
 
Enligt åtgärdsprogrammets första punkt ska alla kommuner senast den 28 februari varje år 
rapportera föregående års genomförande av åtgärdsprogrammet till vattenmyndigheterna. 
Rapporteringens syfte är att säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppnås för 
vattenförekomster inom myndigheternas och kommunernas verksamhetsområden. 
Återrapportering görs genom att svara på frågor i ett webbformulär. Frågorna som gäller 
återrapportering för år 2021 avviker obetydligt från föregående år. De svar som avgivits 
från samhällsbyggnadsförvaltning och VME har sammanställts och överlämnas härmed till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-20 
Sammanfattningssida, kommunens svar 
 
Beslut 
 

att rapporten kompletteras med uppgifter om att kommunen genomfört en 
skyfallskartering under övriga upplysningar. 
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Förslag till kommunstyrelsen 
 
att notera informationen till protokollet 
 
samt att godkänna att svar i bifogad bilaga rapporteras till Vattenmyndigheten. 
 
 
 
Ks au § 30 KS 2020/227 
 
Översyn av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Köpings 
Kommun 
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB har fått i uppdrag att göra en översyn av 
de Lokala föreskrifter för torghandel i syfte att göra reglerna för torghandel mer 
generösa, gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandeln som beslutades 
2017-05-29. VME har därför genomfört en översyn av föreskrifterna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Köpings kommun 
Avgifter för användning av allmän försäljningsplats 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-02-11, §29 
 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

att antaga förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
samt att godkänna förslag till avgift för allmän försäljningsplats, att träda i kraft 1 
april 2022. 
 
 
 
Ks au § 31 KS 2022/70 
 
Gestaltning – Bivurparkens fontän 
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME) arbetar med att renovera Bivurparkens 
fontän enligt kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget för 2022. I samband med 
modernisering av den tekniska utrustningen har kommunen också möjlighet att 
komplettera parkens gestaltning. På andra sidan Borgmästaregatan ligger Klockaregårdens 
lekplats som renoverades enligt sagotema 2016. Inspiration inhämtades från omgivningen, 
i synnerhet Signe Ehrenborg-Lorichs skulptur Filippa och enhörningen från 1954. 
I stället för en traditionell, symmetrisk fontän med munstycke i mitten är det möjligt att 
använda en välplacerad sten och djurskulptur till konstnärlig effekt. VME har tagit kontakt 
med skulptören Aline Magnusson, verksam i Stockholm. Med hennes hjälp är det möjligt 
att tillverka ett par djurskulpturer i brons som fungerar som fontänutrustning och passar in i 
sagotemat: en enhörning vilande på kanten samt en groda sittande på en sten. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 
Datum 

2022-02-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

  

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Enhörningens horn ska fungera som munstycke med en sammanhållen stråle som träffar 
vattenspegeln bakom den sittande grodan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-17 
 
Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
 

att ge VME i uppdrag att uppföra ovanstående förslag till skulptur vid renoveringen av 
Bivurparkens fontän. 
 
 
 
Ks au § 32 KS 2022/96 
 
Bokslutskommuniké – preliminärt resultat 2021 
Syftet med rapporten är att ge aktuell information av det ekonomiska utfallet för år 2021. 
Rapporten ska ge en översiktlig bild av eventuella stora avvikelser och utveckling jämfört 
med tidigare år.  Resultatet är preliminärt och är ännu inte granskat av revisionen. 
Årsredovisningen, som är en uppföljning av kommunkoncernen både vad gäller 
verksamhet och ekonomi, är under produktion och kommer att presenteras i 
kommunstyrelsen i mars. 
 
Beslutsunderlag 
Bokslutsrapport 2021 
 
Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
 

att lägga rapporten till handlingarna 
 
 
 
Ks au § 33 KS 2022/95 
 
Elektronisk förvaring och arkivering  
Köpings kommun utvecklar hela tiden sina administrativa processer. Som en del i det 
arbetet digitaliseras just nu olika flöden. För att nå full effekt av digitaliseringen behöver 
flödet kunna hållas digitalt genom hela ärendets handläggning utan att handlingarna 
behöver skrivas ut på papper för att exempelvis arkiveras. För att det ska vara möjligt krävs 
att kommunens arkivmyndighet, Kommunstyrelsen, beslutar att handlingar får bevaras 
digitalt. För att digitala handlingar ska klara tidens tand finns en mängd olika parametrar 
att beakta. Då dessa beror på vilken typ av innehåll och handling det handlar om ska detta 
alltid bedömas och säkerställas inför att ett system ska leverera handlingar till ett 
mellanlager eller digitalt slutarkiv. 
 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse, 2022-01-31  
 
 
Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
 

att Handlingar får förvaras i digitala mellanlager under förutsättning att det görs på ett 
sätt som möter de krav om ställs på ett hållbart digitalt långtidsbevarande. 
 
att Handlingar får slutarkiveras digitalt under förutsättning att det görs på ett sätt som 
möter de krav om ställs på ett hållbart digitalt långtidsförvarande. 
 
 
 
Ks au § 34 KS 2022/91 
 
Åtgärdsval förskola 
Efter behovsprövning enligt fyrstegsprincipen återstår att bygga en ny förskola i centralort 
som ersätter Trollsländan, och på sikt även Blåmesen. Då Trollsländan är i akut behov av 
ersättning prioriteras den lokalisering som medför snabbast genomförande vilket är Ullvi 
6:1/Brandstationen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-09 
Rapport – Åtgärdsval, 2021-12-22 
 
Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
 

att investera i en ny förskola för sex avdelningar. 
 
att lokalisering fastställs till fastigheten Ullvi 6:1/Brandstationen. 
 
att kommunledningsförvaltningen uppdras ta fram en förstudie för den nya förskolan. 
 
 
 
Ks au § 35 KS 2021/641 
 
Svar på remiss av Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
Trafikverket har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Den nationella planen för transportinfrastruktur 
beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Utgångspunkten 
för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen. 
Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första hand vårda 
och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den 
utnyttjas effektivt. Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen 
uppgår till 799 miljarder kronor för perioden 2022–2033. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 
Datum 

2022-02-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

  

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Köpings kommun har nu fått möjlighet att yttra sig om det färdiga remissförslaget. 
Kommunens synpunkter på förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
2033 är inom följande områden; Hjulstabron och utveckling av sjöfarten i Mälaren, 
Köpings kommun en del av stråket Stockholm-Oslo samt viktig satsning för ökad regional 
cykling. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-25 
Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 
Förslag till remissvar, 2022-01-25 
 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

att Köpings kommuns yttrande över förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 fastställs och översänds till Trafikverket 
 
 
 
Ks au § 36 KS 2021/627 
 
Svar på remiss av handlingsprogram för räddningstjänst Mälardalen 
Från och med den 1 januari 2021 ingår Köpings kommun i Räddningstjänsten Mälardalen. 
Under år 2021 har MSB presenterat föreskrifter angående hur kommunernas 
handlingsprogram skall vara utformade varför det tidigare handlingsprogrammet har ersatts 
av ett nytt anpassat till dessa nya föreskrifter. Med räddningstjänst avses i lagen de 
räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom 
eller miljön. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall kommunen ha ett handlingsprogram 
för räddningstjänst. I programmet skall målet för kommunens verksamhet anges samt de 
risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I 
programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för 
att göra sådana insatser. Förmågan skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i 
fred som under höjd beredskap. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
Förslag på handlingsprogram Räddningstjänst Mälardalen 
Förslag till remissvar, 2022-01-17 
 
Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
 

att Köpings kommuns yttrande över remiss av handlingsprogram för räddningstjänst 
fastställs och översänds till Räddningstjänsten Mälardalen 
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Ks au § 37 KS 2021/629 
 
Svar på remiss av riktlinje brandvattenförsörjning 
Räddningstjänsten Mälardalen har även uppdaterat sin riktlinje för brandvattenförsörjning 
som tänkt att ersätta tidigare dokument. Riktlinjen beskriver räddningstjänstens syn på 
brandvattenförsörjning, kapacitet och utformning, via brandpost. Nya riktlinjen bebyggelse 
och brandvattenförsörjning är ett referensdokument till nya handlingsprogrammet för 
förebyggande och räddningstjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
Riktlinje brandvattenförsörjning 
Förslag till remissvar, 2022-01-17 
 
Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
 

att Köpings kommuns yttrande över remiss av riktlinje brandvattenförsörjning fastställs 
och översänds till Räddningstjänsten Mälardalen. 
 
 
 
Ks au § 38 KS 2022/59 
 
Beslut om fastställande av reviderat reglemente för valnämnden 
Som en del i revisionsplanen för 2019 genomförde KPMG, på Köpings kommuns 
revisorers uppdrag, en granskning av valnämndens verksamhet (KSAU 2020-02-11 §42). 
Syftet var att granska valnämndens förberedelser, rutiner och processer som tillämpats i 
samband med valet, samt att bedöma hur ändamålsenligt arbetet och förberedelserna varit. 
I KPMG:s sammanfattande bedömning rekommenderades Kommunledningsförvaltningen 
ta initiativ till att kommunfullmäktige reviderar valnämndens reglemente som är daterat 
1992. Reglementet har nu reviderats utifrån gällande lagstiftning samt uppdaterats med de 
ändringar om gjordes i samtliga nämnders reglementen under den generella revideringen 
2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
Riktlinje brandvattenförsörjning 
Förslag till remissvar, 2022-01-17 
 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

att reviderat reglemente fastställs att gälla från och med 1 mars 2022. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) 
Datum 

2022-02-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

  

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Ks au § 39 KS 2022/97 
 
Tilldelningsbeslut - Upphandling av moduler 
I enlighet med 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen är ärendet sekretessbelagt med hänsyn 
till 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. 
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